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AP.,BEIDSVERHOUDINGEN IN SEPTEMBER. - -  EIGENDOM EN PACHT. - -  

DE INTERNATIONALE SOCIAAL-EGONOMISCHE WEEK TE Zt~RICH. 

Arbeidsverhoudingen in Sep tember .  Veel verandering 
in den stand der arbeidsmarkt en de werkloosheid kwam 
er sedert de vorige maand niet. Het algemeene werkloozen- 
percentage daalde van 2.5 op 2.4. In de grafische vakken, 
de bouwbedrijven en de metaalbewerking, scheepsbouw enz., 
werd de ~werkloosheid echter wat grooter en steeg in die 
takken van nijverheid resp. van 0.9 tot 11 van 1.5 tot 1.8 
en van 0.3 tot 0.5. 

De cijfers der arbeidsbeurzen, evenals de overige gegevens 
ontleend aan het Maandschrift van het Centraal Bureau 
van de Statistiek, waren als volgt: 

A a n v r a g e n  o p  
100  a a n b i e d i n g e n .  

September .  1912 75.71 
Augustus . .  1912 73.65 
September. 1911 71.46 

: P l a ~ t s i n g e n  o p  
100  , ~ a n b i e d i n g e n .  

47.82 
46.04 
44.91 

Het aantal stakingen in September begonnen is wederom 
bijzonder groot. Er werden er niet minder dan 30 geteld, 
waaronder 10_van aardappelrooiers. Bij 26 geschillen waren 
4144 stakers betrokken, bij 25 geschilllen 409 ondernemingen. 
In 28 stakingen zijn 24 looneischen gesteld, 1 eisch be- 
treffende den arbeidsduur, 2 eischen betreffende het arbeids- 
contract en 5 ,,andere" eischen. 

Er werden 3 uitsluitingen geproclameerd bij 11 onder- 
nemingen, waardoor 397 personen buiten werk kwamen. 
E~nmaal ging het om een arbeidscontract, ~nmaa l  was be- 
~indiging van een uitgebroken staking het doel; de derde 
staking had een ,,andere" reden. 

Ge~indigd zijn 32 stakingen. Van 30 werd de uitslag be- 
kend: 12 werden gewonnen, 14 gedeeltelijk gewonnen en 
4 verloren. Verder eindigden 3 uitsluitingen: 1 ten gunste 
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van den patroon en I ten gunste van de werklieden; het 
derde geschil eindigde van ze]f doordat vooraf bepaald was, 
dat het slechts ~ n  dag zou duren. 

Eigendom en pacht.  Men zal zich herinneren dat in 
Mei en Juni 1910 eene telling werd gehouden van het aantal 
en de grootte der land- en tuinbouwbedrijven,.eigendom 
en pacht, kortom van het grondgebruik. De resultaten van 
dit onderzoek zijn neergelegd in eene onlangs door de 
Directie van den Landbouw in het licht gegeven publicatie, 
waaruit wij hieronder enkete gegevens zullen vermelden. In 
meerdere opzichten onderscheidt de laatste statistiek zich 
in gunstigen zin van hare voorgangsters. Speelde toch biji 
vroegere opnemingen schatting een min of meer belangrijke 
rol, thans hebben wij eene werkelijke .te!ling gehad, die, 
naar het voorbericht ons mededeelt, aan betrouwbaarheid 
weinig of niets te wenschen overlaat en een deugdelijken 
grondslag vormt, waarop later kan worden voortgebouwd. 
Verder is gebroken met de gewoonte om de gegevens 
provinciesgewijs te publiceeren; men heeft thans het land 
verdeeld in 83 landbouwgebieden en die weer samengevoegd 
tot een zestal groepen, waardoor aan het bezwaar dat de 
vroegere wijze van publicatie opleverde tegemoet gekomen 
kon worden. 

Het aantal onder de telling vallende grondgebruikers was 
275.890. Daaronder waren 209.155 ]andbouwers, tuin- 
bouwers, ]andarbeiders en andere personen met minstens 
I H.A. land, 4710 tuinbouwers en 52.024 landbouwers 
met 0.05--I H.A. land. Te zarnen hadden zij in gebruik 
1.934.839 H.A. bouw-, gras en tuingrond, waarvan 908.539 
H.A. in eigendom en 1.020.208 H.A. in pacht. 

In onderstaand staatje worden de bedrijven verdeeld in 
grootte-k]assen en wordt de gei~xploiteerde opperv]akte 
aangegeven. 
Grootte-klassen. A~ntM bedrijven. Oe~xploiteerde oppervlakte. 

1--5 H.A. 52.40 13.47 
5 - -10  ,, 19.81 15.04 

10--20 ,, 14.74 22.33 
"20--50 ,, 11.38 36.78 
50--100 ,, 1.57 10.58 

100 ,, en meer 0.10 1.80 
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Niet minder belangrijk is het volgend staatje waaruit men 
de vermeerdering of vermindering van het aantal bedrijven 
van 1 H.A. of meer sedert vroegere jaren lezen kan. 

(h 'on t te -k lassen .  So, deft, 1904. Sedo.rt 18~.18. Sedert, ]588. 
1--5 H.A. -t- 18.2 H- 36.53 + 47.0 
5- -10  ,, -]- 19.1 ~- 20.44 ~ 21.6 

10--20 ,, -]- 3.4 ~- 5.07 -]- 2.7 
20--50 ,, q- 8.1 + 8.05 + 6.1 
50--100 ,, + 6.1 - -  4.24 - -  7.9 

100 ,, en meer + 11.9 -F 10.77 - -  0.46 

Totaal. H- 14.6 -1- 23.28 -+- 26.9 
Tegenover deze toeneming van het aantal bedrijven staat 

eene veel geringere toeneming van de uitgestrektheid bouw-, 
gras- en tuingrond, welke een gevolg is van indijking en 
ontginning; deze bedroeg sedert 1888 4.7 pCt., sedert 1898 
2.0 en sedert 1904 1.4 pCt. Hieruit valt dus tecondudeeren  
dat de gemiddelde oppervlakte der bedrijven achteruitgegaan 
is. Merkwaardig is, dat tegenover eene zeer belangrijke 
toeneming van de kleinere bedrijven niet staat een be- 
langrijke vermindering van het aantal groote bedrijven. 
Integendeel; valt sedert 1888 eene vermindering van de 
twee hoogste grootte-klassen waar te nemen en sedert 1898 
slechts van de bedrijven van 50--100 H.A., sinds 1904zijn 
alle grootte-klassen toegenomen. 

Het rapport herinnert er aan om bij het maken van 
vergetijkingen met vroegere jaren wel in het oog te houden 
dat de vroegere cijfers niet absoluut juist zijn, maar meent 
dat dit wel vast staat, dat ofschoon het kleinbedrijf 
langzamerhand terrein wint, de vrees voor een te sterke 
versnipperfng van den bodem in de verkregen uitkomsten 
geen steun vindt en zulks te meer niet omdat bij toe- 
nemende intensiviteit een bedrijf in beteekenis kan winnen 
ook al gaat het in oppervlakte achteruit. 

Putten wij verder alleen uit het hoofdstuk Eigendom en Pacht. 
Van de 209.156 bedrijven van 1 H.A. en meer werden 

106.324 of 50.83 pCt. ge~xploiteerd door eigenaars en 
102.832 of 49.17 pCt. door pachters. AIs eigenaar is be- 
schouwd hij die meer land in eigendom gebruikt dan in 
pacht, als pachter hij die meer gepacht dan eigen land 
exploiteert. Een zuiver beeld van pacht en eigendom geven 
bovenstaande cijfers dus niet, want het komt veel voor dat 
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landgebruikers zoowel eigen als gepacht land exploiteeren. 
,Door  de bij de laatste telling gevolgde methode kan echter 
ook een yolkomen juist overzicht gegeven worden van de 
uitgestrektheid eigen en gepacht land voor elke klasse van 
bedrijven. De ge~xploiteerde oppervlakte van de hierboven 
genoemde bedrijven was 900.761 H.A. of 47.15 pCt. eigen 
land en 1.009.515 H.A. of 52.85 pCt. gepacht land. Houdt  
men ook rekening met de onder de telling vallende grond- 
gebruikers met minder van I H.A., dan komt men to teen  
totale oppervlakte van 1.934.839 H.A., waarvan 908.639 H.A. 
of 46.96 pCt. in eigendom ge~xploiteerd werd. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat in de oostelijke provinci~n, 
waar de zandgronden domineeren,  eigen exploitatie op den 
voorgrond treedt, en dat op de betere gronden van de 
westelijke provinci~n de pacht het van de eigen exploitatie 
wint. Alleen in de kleistreken van Groningen komt eigen 
exploitatie overwegend voor. 

A~n~al bedrijven 
van 1 H.A. en meet, 

]?rovincii.;n. gei~xpl, door eig(;- 
naars; in pCt. 

O ppervlakte Idem (incl. het. wm 
m eigen de ouders gepachte land, 

exploitatie,; excl. de door bedrijf~- 
in pCt. bo(,reng(;paeht~c oppervL) 

Oroningen 65.72 68.30 72.33 
Friesland 35.15 26.86 30.30 
Drenthe 52.41 56.07 56.43 
Overijssel 67.87 67.64 64.46 
Oelderland 55.45 55.76 52.38 
Utrecht 43.96 42.79 45.21 
N.- Holland 41.55 41.41 48.94 
Z.-Holland 34.40 34.22 41.04 
Zeeland 20.27 26.74 32.20 
N.-Brabant 56.25 52.21 50.47 
Limburg 54.90 47.51 47.04 

Het Rijk 50.83 46.96 48.95 

De cijfers in de laatste kolom zijn eigenlijk een correctie 
van die in de derde kolom. Het komt nog al eens voor 
dat eigenge~rfde boeren,  wanneer zij stil gaan leven, hun 
bedrijf aan de kinderen verpachten. Deze soort  pacht is uit 
landhuishoudkundig oogpunt  meer gelijk te stellen met 
eigen exploitatie. In totaal is 9.39 pCt. van het totaal 
verpachte land op deze wijze in exploitatie bij eigen kinderen. 
Verder komt het veel voor dat men hooigras bijkoopt; 
het land w o r d t d a n  wel niet gepacht, maar dit neemt niet 
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weg dat dit stelseI in zooverre met pacht overeenkomt, 
dat verschillende fouten van het pachtwezen er zich nog 
sterker bij doen gevoelen. De oppervlakte, waarvan in 1909 
hooigras werd gekocht, bedroeg 72.562 H.A. of 3.75 pCt. 
van den bij alle bedrijven in gebruik zijnden grond. Ten slotte 
worden hier en daar, en vooral in het Noorden des lands, 
zoogenaamde zet- of bedrijfsboeren aangetroffen; dit zijn 
boeren aan wien de meergegoede  landbouwers, diezich in 
de groote plaatsen zijn gaan vestigen, het bestuur van hun 
bedrijf overgelaten hebben. Deze exploitatie door zetbazen 
zal allicht niet zoo goed zijn als door den eigenaar zelf en 
na diens dood veelal uitloopen op verpachting. De cijfers van 
de 4 e kolom zijn verkregen door het door ouders aan de 
kinderen verpachte land tot her eigen land te rekenen, en 
het land, .waarvan het hooigras bijgekocht is en her door 
zetboeren beheerde land als gepacht land te beschouwen. 

-Bij den tuinbouw komt pacht meer voor dan bij den 
landbouw. In eigen exploitatie was hi. bij landbouwers 
46.75 pCt. van de totale uitgestrektheid, bij tuinbouwers 
echter maar 40.51 pCt. 

De toeneming van het pachtwezen, bij vorige opnemingen 
gebleken, heeft zich ook sedert 1904 voortgezet. Was 
in 1888 58.5 pCt. van alle bedrijven van minstens 1 H.A. 
in exploitatie bij den eigenaar, in 1898 was dit percentage 
gedaald tot 56.6, in 1904 tot 54.4 en in 1910 tot 50.8. 
De vermindering doet zich bij alle grootte-klassen in 
vrijwel dezelfde mate voor; alleen bij de bedrijven van 
100 H.A. en meer valt sedert 1904 een belangrijke toe- 
neming der eigen exploitatie waar te nemen (52.2 en63.4 pCt.) 
Deze regelmatigheid geldt niet voor ieder gebied: er zijn 
streken, waar de toeneming van het aantal pachters hoofd- 
zakelijk komt voor rekening der kleine bedrijven, maar 
er zijn er ook waar de pacht inzonderheid bij de groote 
bedrijven is toegenomen: Meestal ziet men een afneming. 
Er is maar 44n provincie, nl. Overijssel, waar her aantal 
eigenaren - -  en dan r~og slechts weinig - -  in verhouding 
tot dat der pachters is toegenomen. 

De sterkste vermindering van het aantal eigenaren neemt 
men waar op de zeeklei nl. 11.7 per 100 bedrijven; dan 
volgen de veenkoloni6n met 10.6, de rivierklei met 8.6, de 
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tuinbouwbedrijven met 8.4, de weidestreken met "/.5, ten 
slotte de zandstreken met 2.2. 

De lnternationale sociaal-economische week te Ziirich. 
Van 6 tot 12 September hielden een viertal internationale 
vereenigingen, die zich de bevordering van de welvaart der 
arbeiders ten doel stellen, te Zfirich hunne vergaderingen. Het 
waren de internationale vereenigingen voor wettelijke arbeiders- 
bescherming, ter bestrijding van de werkloosheid, voor.de 
sociale verzekering en voor de huisindustrie. Eerstgenoemde 
is niet alleen de oudste maar ook de belangrijkste en invloed- 
rijkste. Zij beweegt zich op het geheele gebied der arbeids- 
bescherming, terwijl de laatste drie zich uitsluitend met 
speciale onderdeelen daarvan bezig houden. Volgens mede- 
deelingen in de Soziale Praxis werd de vergadering der 
lnternationale Vereeniging voor arbeidersbescherming door 
niet minder dan 224 gedelegeerden uit 23 landen bijgewoOnd, 
waaronder 45 vertegenwoordigers van 20 regeeringen. Van 
de Europeesche rijken hadden alleen Bulgarije en Servi~ 
geen afgevaardigden gezonden. Er werden vijf subcommissi~n 
gevormd, die zich bezig hielden met resp. 1. organisatie, 
werkkring en financi~n van het lnternationale Bureau en 
van de Vereeniging, samenstelling van een volledig overzicht 
van het geldende arbeidsrecht; 2. lijst der vergiften, het 
vraagstuk der vergiftigingen in sommige industri~n, haven- 
arbeid, caissonarbeid, internationale statistiek van de morbidi- 
teit en de mortaliteit der arbeiders; 3. huisarbeid en minimum- 
loonen, bescherming tegen v.ergiften in de huisindustrtie, 
trucksysteem; 4. maximum arbeidsduur in continubedrijven, 
arbeidsdag in voor de gezondheid nadeelige industri~n, be- 
scherming van spoorwegpersoneel, Engelsche Zaterdag, 
arbeidersverlof; 5. verzekering der arbeiders in het buiten- 
land, kinderarbeid, uitvoering van de internationale verdragen 
betreffende de arbeidsbescherming, arbeidsinspectie. 

Daar het niet mogelijk is alle genomen besluiten woordelijk 
wee r t e  geven - -  zij beslaan niet minder dan 22 bladzijden - -  
zullen hieronder alleen enkele der voornaamste besluiten 
worden medegedeeld. 

Met betrekking tot den huisarbeid was men, vrijwel in 
overeens temmingmet  de besluiten van het lnternationaal 

Ecox. 1912. 53" 
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Congres voor de huisindustrie, van meening dat de Ioon- 
kwestie de kern van bet probleem vormde en gaf daarom 
in overweging de vakorganisatie onder de thuiswerkers 
en het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten te 
bevorderen. Men verlangde wettelijke erkenning dezer over-  
eenkomsten en wel in dien zin, dat zij ook verbindend 
zouden zijn voor arbeiders, die bij her afsluiten van de 
contracten geen partij waren. Voorts wilde men opneming 
in de wetgeving der verschfllende landen vall llet beginsel 
dat bepalingen, waarbij honger- en woekerloonen bedongen 
zijn, nietig zouden zijn en de patroons, die woekerloonen 
betalen, eventueel strafbaar. Ten slotte meende men dat  
wettelijke bescherming van den huisarbeid geen doel kan 
treffen, wanneer deze niet uitgaat van bet beginsel, dat 
minimum/oonen worden vastgesteld. Dit behoort te ge- 
schieden door loonraden, samengesteld uit een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van de betrokken patroons en werk- 
lieden en een onpartijdigen voorzitter met beslissende stem. 
Het minimumloon van een gewoon arbeider moet z66  

hoog zijn, dat deze in staat is een uur/oon te behalen, dat 
zooveel mogelijk overeenkomt met het loon van een fabrieks- 
arbeider in hetzelfde yak en in dezelfde streek en dat hij dus 
een behoorlijk loon kan verdienen. Her door den Ioom'aad 
vastgestelde minJmumloon moet openbaar bekend gemaakt 
worden. Het moet ten volle uitbetaald worden, dus zonder 
korting voor tusschenpersonen, terwijI de kosten voor levering 
van materiaal, tijdverlies enz. afzonderlijk vergoed moeten 
worden, lngeval in een zeker bedrijf een coliectieve arbeids- 
overeenkomst bestaat, moet de loonraad allereerst trachten 
deze ook voor de huisarbeiders te doen gelden. Ook voo~ 
leerlingen, zoowel in fabrieken als in de huisindustrie werk- 
zaam, behooren de loonraden minimumloonen vast te 
stellen. Bij overtreding moet geacht worden d a t e r  zooveel 
strafbare feiten gepleegd zijn als het aantal arbeiders bedraagt 
te wier opzichte overtreding plaats had./edere vakvereeniging 
en ieder in het bedrijf werkzaam persoon moet de be- 
voegdheid hebben den loonraad kennis te geven, dat een 
lager loon dan her voor her bedrijf vastgestelde minimum- 
loon uitbetaald wordt. De door de plaatselijke loonraden 
vastgestelde tarieven moeten goedgekeurd worden d o o r  
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een centralen raad, bestaande uit een gelijk aantal door de 
Regeering benoemde patroons en werklieden, leden van de 
plaatselijke loonraden. Dit lichaam kan de loonen wijzigen 
en ze met elkaar in overeenstemming brengen. 

Ten slotte werd aan de parlementsleden onder de leden 
de Vereeniging verzocht in hunne landen wetsontwerpen 
in boven omschreven geest in te dienen. 

Met betrekking tot de bestrijding van bet trucksysteem 
werd besloten dat loonbetaling in natura en bons voor 
patroonswinkels verboden moest zijn. Evenzoo hefting van 
boeten en loonkorting voor berokkende schade, behalve 
ingeval van boos opzet, lndien de kortingen op de loonen 
nog niet afgeschaft kunnen worden, moeten bij de vaststelling 
ervan de betrokken arbeiders of hun organisaties gehoord 
worden. Het arbeidsmateriaal moet de patroon zoowel aan 
de fabrieksarbeid~rs als aan de thuiswerkers kosteloos ver- 
strekken ; hoogstens mogen alleen gereedschappen tegen den 
kostenden prijs geleverd worden. Zelfs ingeval van opzettelijke 
beschadiging kan de patroons slechts schadevergoeding 
krijgen op grond van eene rechterlijke beslissing. 

( W o r d t  v e r v o l g d . )  
z-g. 

HANDELSKRONIEK. 

PETROLEUMMONOPOLIE 1N DUITSCHhAND. 

Pe t ro l eummonopo l i e  in Duitschland. SiMs de helft der 
vorige maand staan de Duitsche bladen vol met beschou- 
wingen over de plannen der regeering tot instelling van een 
petroleummonopolie. Met dit woord wordt intusschen niet 
voldoende aangeduid wat men eigenlijk wil bereiken. Immers 
Duitschland produceert geen petroleum en moet dus de 
ongeveer 800.000 ton die het jaarlijks verbruikt importeeren. 
Er kan dus natuurlijk geen sprake zijn van het monopoli- 
seeren eerier productie. Het streven is dan ook gericht op 
her monopoliseeren van den verkoop. Voorts is er evenmin 
sprake van een eigenlijk Staatsmonopolie doch van een 
instelling geleid door particulieren onder Staatstoezicht. 

De bedoelingen der Regeering werden ingeleid door een 
a.rtikel in de Nordd. Allgem. Zeitung waarin o .m.  het 


